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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

ΒΑΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ 

 

 

Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο - Γεκόζην Υξένο 

Ιδηαίηεξα ζεηηθέο, παξά ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ήηαλ νη εμειίμεηο 

ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο Γεξκαλίαο ην 2018: Σν Δεκνζηνλνκηθφ Ιζνδχγην ηεο 

ρψξαο θαηέγξαςε πιεφλαζκα, γηα 5
ν
 ζπλερέο, κάιηζηα, έηνο, ζην επίπεδν-ξεθφξ ησλ 

€59,2 δηο ή 1,7% ηνπ ΑΕΠ, απμεκέλν θαηά 74%, έλαληη 2017 (πιεφλαζκα €34,0 δηο ή 

1,0% ηνπ ΑΕΠ) θαη θαηά 106%, έλαληη 2016 (πιεφλαζκα €28,7 δηο ή 0,9% επί ηνπ 

ΑΕΠ). 

Σν πιεφλαζκα αληηθαηνπηξίδεη αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαηά 4,7% (2017: 4,2%, 

2016: 4,4%), έλαληη αχμεζεο δαπαλψλ θαηά 3,1% (2017: 3,4%, 2016: 4,0%).  

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
Γεκνζηνλνκηθό Ιζνδύγην 2010-2018 

(ωρ ποζοζηό ηος ΑΕΠ - εηήζια μεηαβολή) 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

Σν πιεφλαζκα ηνπ Δεκνζηνλνκηθνχ Ιζνδπγίνπ ηεο Γεξκαλίαο ην 2018 αληαλαθιά: 

α. Πιεφλαζκα €20,3 δηο ηεο Κεληξηθήο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο (έλαληη 

πιενλάζκαηνο €6,14 δηο ην 2017 θαη €11,5 δηο ην 2016).  

β. Πιεφλαζκα €10,3 δηο απφ ηα Σακεία ησλ 16 Οκφζπνλδσλ Γεξκαληθψλ Κξαηηδίσλ 

(έλαληη πιενλάζκαηνο €8,3 δηο ην 2017 θαη €4,2 δηο ην 2016). 

γ. Πιεφλαζκα €13,6 δηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (έλαληη πιενλάζκαηνο €9,5 δηο ην 

2017 θαη €4,8 δηο ην 2016), θαη  

δ. Πιεφλαζκα €14,9 δηο απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία (έλαληη πιενλάζκαηνο €10,1 δηο ην 

2017 θαη €8,2 δηο ην 2016). 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2 
πκβνιή ζηελ ζύλζεζε ηνπ Γεκνζηνλνκηθνύ Ιζνδπγίνπ, 2015-2018 

(ζε διρ Εςπώ - εηήζια μεηαβολή) 
 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

Σν γεξκαληθφ Δεκφζην εηζέπξαμε, ην 2018, απφ άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο, 

δαζκνχο, ηέιε θαη άιιεο εηζθνξέο €1.543 δηο, αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,7%, έλαληη ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ 2017. 

Όπσο θαη ην 2017, ζεκαληηθφηεξε πεγή εζφδσλ γηα ην Δεκφζην Σακείν απεηέιεζαλ νη 

θφξνη, νη νπνίνη εκθάληζαλ ζπλνιηθά αχμεζε 4,5%, έλαληη 2017, αληηθαηνπηξίδνληαο 

απμήζεηο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο, φπσο έζνδα απφ: Φνξνινγία 

θπζηθψλ πξνζψπσλ (+5,6%), θνξνιφγεζε εηαηξηθνχ εηζνδήκαηνο (13,9%), θφξνπο 

κηζζσηήο εξγαζίαο (5,4%), θφξνπο απνδφζεσο θεθαιαίνπ (8,2%), θφξνπο 

επηηεδεχκαηνο (5,5%), θφξνπο κεηαβηβάζεσο αθηλήησλ (5,3%) θ. ά. Θεηηθή ζπκβνιή 

είραλ επίζεο ηα έζνδα απφ εθπνηήζεηο δεκφζηαο πεξηνπζίαο (+2,8%), φπσο θαη νη 

εηζθνξέο (+4,3%). 

Απμεκέλεο θαηά 3,1% ήηαλ θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο θαηά ην ππφ εμέηαζε έηνο (έλαληη 

αχμεζεο 3,4% ην 2017), αλεξρφκελεο ζε €1.484 δηο. Σν κηζζνινγηθφ θφζηνο ηνπ 

Δεκνζίνπ απμήζεθε θαηά 3,7% (2017: 4,3%), ζπλεπεία θπξίσο κηζζνινγηθψλ 

αλαπξνζαξκνγψλ, ελψ απμεκέλεο θαηά 2,9% (2017: 3,9%) ήηαλ νη θνηλσληθέο δαπάλεο 

θαη νη δαπάλεο γηα ζπληάμεηο (4,4% γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ ζηελνχ θαη 3,0% γηα 

ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα). εκαληηθή αχμεζε 9,5% 

εκθάληζαλ, επίζεο, ην 2018 νη κεηαβηβάζεηο ηνπ Δεκνζίνπ, ζπλεπεία θπξίσο απμεκέλσλ 

ζπλδξνκψλ ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ επξσπατθφ Πξνυπνινγηζκφ. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3 

Πνξεία δεκόζηωλ εζόδωλ θαη εμόδωλ, 2008-2018 
(ωρ ποζοζηό ηος ΑΕΠ) 

 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

Σέινο, ην Δεκφζην Υξένο, ππνινγηδφκελν σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΕΠ, κεηψζεθε 

πεξαηηέξσ ην 2018 θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ 60,1% (2017: 63,9%,), κφιηο 

0,1% άλσ ηεο δηα ηεο πλζήθεο Μάαζηξηρη θαζνξηδνκέλεο νξνθήο ηνπ 60% επί ηνπ 

ΑΕΠ. Όπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ην Γξάθεκα 4, πνπ αθνινπζεί, ην Δεκφζην Υξένο ηεο 

Γεξκαλίαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΕΠ απνθιηκαθψλεηαη ζηαζεξά επί νθηαεηία, 

επηηπγράλνληαο κείσζε θαηά πεξίπνπ 20% κεηαμχ 2012 θαη 2018. 

 


